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Správa
Na základě důvěry od voličů řídíme libereckou radnici od roku 2018. Do té doby městu vládly
buď stavební firmy, nebo chaos. My jsme přinesli změnu. Občany nezatěžujeme koaličními
hádkami a město se znovu hýbe kupředu ve prospěch jeho obyvatel. Při rozhodování
nasloucháme občanům na veřejných fórech a přímo za nimi jezdí i primátor spolu se svými
kolegy. Začali jsme digitalizovat magistrát, díky čemuž za odpad nebo psy budou moci
občané nově platit z pohodlí domova. V těchto trendech budeme pokračovat i nadále. Pod
naším vedením bude radnice řízena profesionálním, otevřeným a zároveň přátelským
způsobem. Starým strukturám nedáme šanci, město musí i nadále patřit jeho obyvatelům.

Postaráme se o radnici přátelskou pro občany města
●

●

Primátor se bude spolu s dalšími zastupiteli nadále pravidelně setkávat s občany
přímo v jejich sousedství a na radnici budou pokračovat dny otevřených dveří
primátora.
Významné projekty budeme projednávat s občany města na veřejných setkáních,
nikoliv v kancelářích stavebních firem.

Postaráme se o kvalitní řízení a správu města
●

●

Z výborů zastupitelstva učiníme platformy pro skutečně živou diskuzi jejich členů i
zástupců veřejnosti – občané budou na jejich jednání zváni týden předem a
diskutovat se budou nejenom hotové projekty, ale i záměry.
Nadále si budeme vážit všech zaměstnanců města, udržovat pro ně profesionální a
zároveň přátelské pracovní prostředí a jejich motivaci budeme zvyšovat možností
sdílených pracovních míst, vytvářením podmínek pro práci z domova a pravidelnými
školeními.

Postaráme se o městské osadní výbory
●
●

V úzké spolupráci s osadními výbory přijmeme jednotná pravidla pro jejich fungování
a budeme podporovat jejich vznik na celém území města na občanské bázi.
Vytvoříme Osadní fond, ve kterém budou mít všechny osadní výbory každoročně
garantovány finanční prostředky, o jejichž využití ve své lokalitě samy rozhodnou.

Postaráme se o využívání moderních technologií ve městě
●

●
●

Rozšíříme počet životních situací, které budou moci občané vyřídit z pohodlí domova
– pomocí Portálu občana bude vedle online plateb za odpady nebo psy, záboru
veřejných prostranství a dalších funkcí nově možné třeba vyřídit vzdáleně i parkovací
kartu v rezidenční zóně.
Předplacené kupóny pro MHD bude možné pořídit online a prostřednictvím aplikace.
Zveřejníme online mapu města, která bude obsahovat například přehled aktuálních i
budoucích uzavírek a rekonstrukcí, aby občané znali termín oprav předem.

Ekonomika
Liberecký rozpočet dusí dluh, my ho ale postupně snižujeme. Za uplynulé volební období
jsme konkrétně splatili dluh v celkové výši 600 milionů Kč – ovšem nikoliv na úkor investic,
které jsou vyšší než kdy dříve. Korupční kauzy jsou minulostí, klientelismus nemá šanci a
hospodaření města jsme otevřeli veřejnosti, a to třeba zveřejněním rozklikávacího rozpočtu.
Pro občany jsme pak vytvořili participativní rozpočet jako zcela novou možnost podílení se
na rozvoji města. V této cestě budeme pokračovat i nadále – dluh města budeme snižovat,
hospodařit budeme transparentně a participativní rozpočet dále navýšíme.

Postaráme se o rozumné hospodaření města
●
●

Každý rok splatíme dluh města minimálně ve výši 100 mil. Kč.
Budeme nadále rozvíjet úspěšný projekt participativního rozpočtu – pro nápady
občanů města bude v příštím volebním období k dispozici celkem 50 mil. Kč.

Postaráme se o zvyšování příjmů městského rozpočtu
●
●

Budeme podporovat udržitelný růst počtu obyvatel města, od jejichž počtu se odvíjí
příjmy města.
Spolu s dalšími krajskými městy budeme pro Liberec požadovat změnu stávajícího
neférového rozdělení daní.

Postaráme se o udržení korupce za městskými branami
●
●
●

Pro posílení transparentnosti vytvoříme systém tzv. občanských členů hodnotících
komisí veřejných zakázek.
Zadávací řízení, smlouvy a faktury budou elektronicky snadno přístupné na webu
města a každý měsíc navíc zveřejníme soupis všech faktur.
Občané mají právo kontrolovat, s kým a kde zvolení politici jednají – členové vedení
města tak budou zveřejňovat své klíčové schůzky včetně obsahu.

Rozvoj
Schválili jsme nový územní plán – konečně! Po téměř 15 letech příprav se tak Liberec může
rozvíjet jako moderní město. Vytvořili jsme Kancelář architektury města, díky které se
zkvalitnila příprava projektů rozvoje. A věci se hýbou – třeba Liebiegův palác přestavujeme
na Centrum aktivního života. A co dál? Budeme navyšovat počet městských bytů a do
centra města umístíme veřejná WC. Liberec navíc učiníme ještě zelenějším městem, a to
budováním retenčních nádrží nebo třeba výsadbou nejméně 1 000 nových vzrostlých
stromů.

Postaráme se o výstavbu nejen městských bytů
●

●

Budeme usilovat o výstavbu nových bytů ve městě, a to například v lokalitách
Papírového náměstí, Textilany, Kunratické, Perštýna, starých tiskáren či městských
proluk – ve městě tak začne výstavba nejméně 5 000 nových bytů.
Vybudujeme minimálně 150 zcela nových městských bytů a provedeme rekonstrukce
minimálně 100 stávajících bytů v majetku města, a to v lokalitách Na Žižkově, Na
Valech a v dalších čtvrtích.

Postaráme se o potřeby občanů města
●
●
●
●

Do centra města umístíme veřejná WC s nonstop provozem.
Zejména na sídlištích zvýšíme počet nádob na tříděný odpad.
V Londýnské ulici vybudujeme městskou kompostárnu, sběrný dvůr a ReUse
centrum pro opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí.
Nabídneme občanům města nové plochy pro zahradničení a komunitní zahrady.

Postaráme se o zelenější město
●
●
●
●
●
●

Budeme usilovat o převzetí spalovny a teplárny do majetku města, abychom pro
občany zajistili přijatelnou a stabilní cenu energií a likvidace odpadu.
Učiníme kroky k tomu, aby se Liberec zařadil po roce 2030 mezi klimaticky neutrální
města Evropy.
Připravíme výstavbu první bioplynové stanice v Liberci, abychom energeticky využili
bioodpad z území města.
Vybudujeme retenční nádrže pro sběr dešťové vody a následné zalévání městské
zeleně.
Během volebního období vysadíme v ulicích a parcích nejméně 1 000 nových
stromů.
Při stavbě nových a rekonstrukcích stávajících veřejných staveb budeme ve
spolupráci s architekty usilovat o maximální energetickou soběstačnost budov, a to
například instalací solárních panelů nebo využitím zelených střech.

Doprava
Respektujeme, že lidé a zboží se po našem městě přepravují různými způsoby. Proto jsme
pro občany města opravili celkem 50 ulic. Zároveň jsme podpořili využívání MHD snížením
ceny lítaček. Zlepšení dopravní situace ve městě pak bude naší prioritou i v následujícím
volebním období. Konkrétně budeme budovat vnitřní městský okruh, postavíme zcela nové
úseky cyklostezek i chodníků a třeba všechny autobusy MHD budou do 4 let využívat
ekologický pohon, například stlačený zemní plyn. A nezapomínáme ani na lanovku na
Ještěd – tu převezmeme do majetku města, opravíme a začleníme do systému MHD.

Postaráme se o lepší stav silnic a parkování ve městě
●

●
●
●

Budeme pokračovat v budování chybějících úseků vnitřního městského okruhu i
dalších potřebných komunikací, a sice v ulicích Jablonecká, Nová Žitavská či Nová
Baltská.
V blízkosti vnitřního městského okruhu připravíme výstavbu nových parkovacích
domů, a to konkrétně u ZUŠ, Textilany, vlakového nádraží a krajského úřadu.
S obyvateli jednotlivých sídlišť připravíme a zrealizujeme koncepci parkování, která
bude ušita na míru každé oblasti zvlášť.
Provedeme opravy nejméně 50 ulic po celém městě – například ve Vítězné ulici
vznikne kromě kvalitní vozovky i nová alej s parkovacími místy.

Postaráme se o město přátelské pro pěší a cyklisty
●
●
●

Postavíme nové chodníky v ulicích Ostašovská, Londýnská, Hlávkova nebo
Hrádecká.
Na městských ulicích budeme usilovat o budování vymezených cyklopruhů a
snižovat množství překážek pro rodiče s kočárky nebo občany se sníženou mobilitou.
Budeme pokračovat v podpoře provozu sdílených kol a koloběžek ve městě.

Postaráme se o zlepšení kvality MHD a spojení města s
okolím
●
●
●
●

Převezmeme lanovou dráhu na Ještěd do majetku města, zrekonstruujeme ji a
začleníme do systému MHD.
Prověříme trasování linek MHD a provedeme optimalizaci pro lepší uspokojení
potřeb cestujících, například zvýšením počtu přestupních míst s navazujícími spoji.
Budeme pokračovat v přípravách napojení sídliště Rochlice ekologickou veřejnou
dopravou.
Budeme i nadále usilovat o výstavbu rychlého vlakového spojení do Prahy včetně
realizace krajského přestupního terminálu veřejné dopravy, tzv. Central station.

Čistota a veřejná prostranství
Liberečané si zaslouží život v čistém městě s pohledným a přívětivým veřejným prostorem.
Proto jsme uplynulé 4 roky dbali na úklid v centru města, parcích, ale i okrajových částech.
Občanům jsme zpřístupnili aplikaci Marushka, přes kterou mohou hlásit případný nepořádek
či černé skládky, aby vše bylo co nejrychleji uklizeno. Uklizené město pro nás bude
základem i v následujících letech a máme ambiciózní plány pro zlepšení veřejných
prostranství – konkrétně vybudujeme hned dvě náplavky, revitalizujeme okolí přehrady a 10
libereckých sídlišť se dočká zásadní proměny podoby svého veřejného prostoru.

Postaráme se o uklizené město
●
●

Budeme pečlivě udržovat čistotu ve městě, a to nejenom v historickém centru.
V technických službách zavedeme důslednou kontrolu pro vedení města i občany
tak, aby byly jasně viditelné výsledky plnění aktuálních i dlouhodobých úkolů.

Postaráme se o kvalitní veřejná prostranství ve městě
●
●

●

●
●
●
●
●

Připravíme a zahájíme revitalizace 10 libereckých sídlišť – například ve Vesci,
Ruprechticích, na Gagarinově a dalších.
Zrevitalizujeme okolí oblíbených vodních ploch – u krajského úřadu ve spolupráci s
Libereckým krajem vybudujeme náplavku, vymazlíme okolí přehrady Harcov,
budeme pokračovat ve zkrášlení prostoru u Veseckého rybníku a nadále budeme
podporovat rozvoj Lesního koupaliště i okolí dalších vodních ploch.
Odstraníme nevzhledné buňky u autobusového terminálu a zázemí nádraží
přesuneme do budovy Uranu, kterou zrekonstruujeme a v její blízkosti zároveň
vznikne nový park.
Provedeme zásadní obnovu prostoru libereckého výstaviště, a to konkrétně
rekonstrukci Technikova pavilonu a budovy bývalé diskotéky Casino.
Zahájíme obnovu Papírového náměstí podle návrhu architektonické soutěže a
zároveň opravíme a zpřístupníme zdejší městské terasy v ulici Lucemburská.
Budeme se i nadále starat o rozvoj Vratislavic nad Nisou – například postavíme letní
kino, zpřístupníme náplavku, rozšíříme sokolovnu a zatraktivníme lesopark.
Posílíme pravomoci námi zřízené Kanceláře architektury města a rady architektů pro
navýšení kvality veřejného prostoru.
Vytvoříme speciální pohřební místo pro domácí mazlíčky.

Školství
Město zřizuje mateřské a základní školy, přičemž péči o ně samozřejmě vnímáme jako
smysluplnou investici do našich dětí. Proto jsme jenom za poslední 4 roky opravili či rozšířili
kapacity 5 škol a 4 školek. Navíc jsme získali hned 130 milionů Kč na zvýšení kvality
vzdělávání. V tomto úsilí pak rozhodně nechceme přestat. Proto jsme připravili projekty na
rekonstrukce dalších mateřských i základních škol a podporovat budeme třeba budování
městských poboček Krajské vědecké knihovny.

Postaráme se o budovy městských škol
●

Podpoříme zdravé, bezpečné a radostné klima v základních a mateřských školách
jejich rekonstrukcí na moderní vzdělávací centra 21. století, a to dle doporučení
architektů – například půjde o základní školy Jabloňová, U Soudu, Barvířská, Orlí či
Ještědská nebo mateřskou školu Stromovka.

Postaráme se o kvalitnější vzdělávání ve městě
●

●

●
●

Ve školách budeme podporovat a financovat intenzivnější prevenci rizikových jevů,
jako jsou šikana, závislosti nebo záškoláctví, ale i vzdělávání dětí ve zdravotní
výchově a praktickém nácviku první pomoci.
Abychom učinili výuku na základních školách pro žáky atraktivnější, podpoříme nejen
přírodovědné a technické experimenty, ale i inovace ve výuce tělesné či hudební
výchovy, a to například finanční podporou projektů typu Trenéři ve školách či
Hudebníci ve školách.
Připravíme založení liberecké konzervatoře jako místa vzdělávání hudebních a
dramatických talentů.
Budeme podporovat vzdělávání uprchlých dětí z Ukrajiny, ale nikoliv na úkor
libereckých školáků.

Kultura
Liberec byl vždy významným kulturním centrem a my jsme přispívali k jeho dalšímu rozvoji.
Navyšovali jsme rozpočet městských divadel, podporovali pravidelné kulturní akce jako třeba
divadelní Mateřinku a našli jsme využití pro liberecký zámek, kde se od roku 2020 koná
festival Anifilm. A protože si úžasná liberecká kultura zaslouží být celoevropsky známá,
podali jsme kandidaturu na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. V podpoře kulturní
oblasti nehodláme ustat – budeme opravovat existující kulturní instituce, vytvoříme některé
zcela nové a třeba každému školákovi proplatíme jednu vstupenku do městského divadla
ročně.

Postaráme se o kulturní zázemí ve městě
●
●
●
●
●

Zrekonstruujeme bývalou továrnu Linser na rohu Resslovy ulice na kulturně-kreativní
centrum.
Budeme pokračovat v modernizaci Divadla F. X. Šaldy a udržíme jej jako
třísouborové divadlo.
Rozšíříme a oživíme městský park u zámku, který bude navazovat na aktivity nového
Liebiegova paláce.
Zajistíme další financování na opravu kina Varšava jako kulturní památky.
Finančně podpoříme obnovu architektonicky cenných objektů ve městě a budov v
městské památkové zóně.

Postaráme se o rozvoj živé a kreativní kultury ve městě
●
●
●
●

Zaplatíme každému školákovi ze základní školy vstupenku na alespoň 1 divadelní
představení za rok.
Dokončíme přípravu kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce
2028.
Navýšíme finanční objem dotací na podporu nezávislé živé kultury ze současných 2
na nejméně 4 mil. Kč.
Při přípravě kulturních akcí ve městě budeme úzce spolupracovat s místní
nezávislou kulturní scénou.

Sociální věci
Ve městě s námi žije řada lidí, kteří v době rekordního zdražování potřebují naši pomoc –
senioři, samoživitelé, ale třeba i mladé rodiny. Proto jsme vybudovali několik domů
sociálního bydlení a azylový dům pro rodiče s dětmi ve Věkově ulici. Obecně jsme pak
nastavili jasná pravidla pro přidělování městských bytů potřebným v rámci nově vytvořeného
Centra bydlení Liberec. V pomoci ohroženým obyvatelům města přitom vytrváme i v dalších
letech. Městské byty budeme přidělovat kromě již zmíněných třeba i lidem potřebných
profesí, jako jsou lékaři nebo učitelé, podporovat budeme projekty spolubydlení a začneme s
přípravou výstavby nového domu seniorů.

Postaráme se o důstojné bydlení pro potřebné obyvatele
města
●

●
●
●

●

Převezmeme od státu budovu Skloexportu a ve spolupráci s Libereckým krajem a
soukromým sektorem ji přebudujeme na víceúčelové zařízení se zdravotními a
sociálními službami.
Poskytneme libereckým občanům více lůžek v našem Domě seniorů Františkov.
Začneme připravovat výstavbu nového domu seniorů nebo domu s pečovatelskou
službou v ulici Krejčího.
Zajistíme pokračování úspěšného Centra bydlení Liberec na podporu zabydlování
občanů města, ale i pro řešení přechodného bydlení ve složitých situacích – tím
pomůžeme například mladým rodinám nebo lidem z potřebných profesí, jako jsou
lékaři nebo učitelé.
Finančně více podpoříme terénní sociální služby, aby občané města mohli i ve
složitějších životních situacích co nejdelší čas zůstávat doma.

Postaráme se o dostupné a kvalitní sociální služby ve
městě
●
●
●

Navýšíme financování sociálních služeb na území města ze současných 7 na
nejméně 12 mil. Kč.
Posílíme kapacity tzv. odlehčovací služby pro pečující, a to jak v Domě seniorů
Františkov, tak v Centru zdravotní a sociální péče.
Podpoříme vybudování kapacit dětské paliativní péče ve městě.

Bezpečnost a zdraví
Naší ambicí je, aby se lidé cítili v Liberci bezpečně na všech místech v jakékoliv denní či
noční době. Proto jsme navýšili počet městských policistů, na Fügnerově ulici jsme vytvořili
stálou hlídku strážníků a rozšířili jsme i kapacity kamerového systému ve městě. Vedle
těchto projektů budeme i nadále pokračovat v podpoře asistentů prevence kriminality a
zaměřit se chceme i na dodržování rychlosti na nejvíce problematických silnicích pomocí
radarů. Maximálně podpořit ale chceme i další možnosti, jak zvýšit komfort obyvatel –
budeme proto zlepšovat vybavení dobrovolných hasičů a budeme i maximálně nápomocni
při modernizaci krajské nemocnice.

Postaráme se o bezpečí ve městě
●
●

●
●

Navýšíme počty strážníků městské policie ze současných 75 na nejméně 90.
Bezpečnost v centru města nechceme řešit jenom restrikcemi, ale hlavně jeho
oživením – podpoříme proto kulturní akce, předzahrádky restaurací a kaváren
poskytneme zdarma či zvýšíme počet nočních spojů MHD.
Budeme pokračovat v projektu asistentů prevence kriminality.
Vybudujeme centrální sklad civilní ochrany obyvatelstva.

Postaráme se o zdraví obyvatel města
●
●
●

Budeme maximálně spolupracovat s Libereckým krajem na modernizaci krajské
nemocnice a výstavbě Centra urgentní medicíny.
Výměnou pozemků s Libereckým krajem umožníme vznik nového centra zdravotní
záchranné služby u bývalého lomu v Kunratické ulici.
Budeme pokračovat v modernizaci vybavení všech 8 jednotek dobrovolných hasičů,
tedy v Růžodolu, Karlinkách, Horním Hanychově, Vratislavicích nad Nisou, Vesci,
Pilínkově, Machníně a Krásné Studánce.

Sport a cestovní ruch
Liberec je celorepublikovým centrem sportu, k čemuž se váže i atraktivita města pro turisty
navyšující příjmy místních podnikatelů. Jelikož občané sportem zlepšují své zdraví, opravili
jsme 13 dětských hřišť a sportovišť po celém městě a kompletně jsme připravili podklady pro
rekonstrukci městského bazénu, která může konečně začít. Vedle toho jsme zajistili rozvoj
zoologické a botanické zahrady převodem do krajské správy, ovšem při zachování vlivu
města na podobu modernizace. V následujícím volebním období konečně opravíme
liberecký bazén a celkovou podporu sportování mládeže ve městě zdvojnásobíme z 15 na
30 milionů Kč ročně. V rámci podpory cestovního ruchu začleníme město do regionálních i
přeshraničních projektů a zrekonstruujeme třeba i Městské informační centrum do moderní
podoby.

Postaráme se o město plné sportu
●
●
●
●
●

Komplexně zrekonstruujeme městský plavecký bazén, aby zůstal centrem sportu i
odpočinku pro občany města a zachoval si i celorepublikový význam.
Razantně navýšíme podporu sportování mládeže ve městě z 15 na 30 mil. Kč ročně.
Každý rok zrekonstruujeme nejméně 5 dětských hřišť na sídlištích.
Spolu s řediteli základních škol najdeme cestu k otevření školních hřišť veřejnosti.
Zaměříme se na rozvoj sportovních areálů Vesec, Ještěd a Sport Park jako míst
volnočasových aktivit.

Postaráme se o zatraktivnění města pro turisty
●
●
●

Pravidelnými investicemi budeme podporovat rozšíření zoologické a botanické
zahrady na špičkové instituce evropské úrovně.
Veškeré finance vybrané z turistických poplatků za ubytování věnujeme na rozvoj
cestovního ruchu ve městě.
Budeme podporovat významné sportovní a kulturní akce atraktivní nejen pro turisty,
ale i občany města – například na místo festivalu Benátská! nebo Jizerské 50
budeme i nadále hradit kyvadlovou dopravu.

